
Uznesenia z rokovaní Dozornej komisie  

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

za rok 2022 
 

 

• Rokovanie Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín z 29. marca 2022 

Uznesenie č. 1 z 29. 3. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná dňa 29. 3. 2022, pána Dalibora Maťka. 

Hlasovanie z 29. 3. 2022 o pánovi Daliborovi Maťkovi  ako o overovateľovi zápisu 

z rokovania Dozornej komisie 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 z 29. 3. 2022 k bodu 1.2.: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, 

ktoré sa koná 29. 3. 2022.  

Hlasovanie z 29. 3. 2022 o programe rokovania Dozornej komisie  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3 z 29. 3. 2022 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín prerokovala Výročnú správu Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín za rok 2021 a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín za rok 2021 a v súlade s  § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2017 Z. 

z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov odporúča Správnej rade Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

schváliť predkladanú Výročnú správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

za rok 2021 a účtovnú závierku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 

2021. Výročná správa a účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom: Ing. Martin 

Johanes, licencia UDVA č. 1128 ‒ Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2021 z 31. januára 2022 a Dodatok 

správy nezávislého audítora k Výročnej správe Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín za rok 2021 zo 17. marca 2022.  

 

Hlasovanie z 29. 3. 2022 o odporúčacom stanovisku Dozornej komisie k Výročnej správe 

a účtovnej závierke FPKNM za rok 2021 



Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

• Rokovanie Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín z 12. mája 2022 
 
Uznesenie č. 1 z 12. 5. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná dňa 12. 5. 2022, pána Dalibora Maťka. 

 

Hlasovanie z 12. 5. 2022 o pánovi Daliborovi Maťkovi ako o overovateľovi zápisu 

z rokovania Dozornej komisie 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 z 12. 5. 2022 k bodu 1.2.: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, 

ktoré sa koná 12. 5. 2022.  

 

Hlasovanie z 12. 5. 2022 o programe rokovania dozornej komisie  

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3 z 12. 5. 2022 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín vyjadruje súhlasné stanovisko s Návrhom rozpočtu Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022. 

 

Hlasovanie z 12. 5 2022 o súhlasnom stanovisku k Návrhu rozpočtu Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín na rok 2022  

Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

• Rokovanie Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín z 17. júna 2022 
 

Uznesenie č. 1 zo 17. 6. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré 

sa koná 17.6. 2022.  

 

Hlasovanie zo 17. 6. 2022 o programe rokovania dozornej komisie  

 



Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 2 zo 17. 6. 2022 k bodu 1.2.: Dozorná komisia volí za overovateľa zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná dňa 17. 6. 2022, pána Dalibora Maťka. 

Hlasovanie zo 17.6. 2022 o pánovi Daliborovi Maťkovi ako o overovateľovi zápisu z rokovania 

Dozornej komisie 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 3 zo 17. 6. 2022 k bodu 2: Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín odporúča riaditeľke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

schváliť Návrh rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2023, 2024 

a 2025 po doriešení rozdielu vo výške príspevku zo štátneho rozpočtu. 

 

Hlasovanie zo 17. 6 2022 o uznesení č. 3:  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

• Rokovanie Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín z 1. decembra 2022 
 

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o návrhu Évy Hortai na zmenu názvu bodu č. 3  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 1 z 1. 12. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia schvaľuje návrh Évy Hortai na zmenu 

názvu bodu č. 3. 

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o programe rokovania dozornej komisie  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 z 1. 12. 2022 k bodu 1.1.: Dozorná komisia schvaľuje program rokovania, ktoré 

sa koná 1. 12. 2022 v znení: 

1. Úvod 

1.1. Schválenie, doplnenie, zmena programu rokovania dozornej komisie  

1.2. Zvolenie overovateľa zápisu z rokovania dozornej komisie 



2. Voľba predsedu dozornej komisie 

3. Ústna informácia riaditeľky fondu o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde 

na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o Lucii Zemanovej ako o overovateľke zápisu z rokovania dozornej 

komisie 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3 z 1. 12. 2022 k bodu 1.2.: Dozorná komisia volí za overovateľku zápisu 

z rokovania, ktoré sa koná 1. 12. 2022, Luciu Zemanovú. 

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o návrhu kandidáta na predsedu dozornej komisie Dalibora Maťka 

 

Za: 3 (Éva Hortai, Klaudia Szekeres, Lucia Zemanová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Dalibor Maťko) 

 

Uznesenie č. 4 z 1. 12. 2022 k bodu 2: Za predsedu dozornej komisie bol zvolený Dalibor 

Maťko. 

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o návrhu uznesenia predsedu dozornej komisie Dalibora Maťka 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5 z 1. 12. 2022 k bodu 3: Dozorná komisia berie na vedomie ústnu informácia 

riaditeľky fondu o plnení úloh fondu podľa zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 

národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie z 1. 12. 2022 o návrhu uznesenia predsedu dozornej komisie Dalibora Maťka v zmysle 

návrhu Évy Hortai 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6 z 1. 12. 2022 k bodu 4: 

 

Dozorná komisia 

žiada riaditeľku fondu: 



1. Zaslať členom a členkám dozornej komisie údaje a kontakty na členov dozornej komisie v 

zložení: meno a priezvisko, navrhujúci, začiatok a predpokladaný koniec členstva v 

dozornej komisii, funkcia, začiatok a predpokladaný koniec funkcie v dozornej komisii, 

číslo telefónu, e-mailová adresa; ako aj zaslať členom a členkám dozornej komisie 

aktualizáciu údajov vždy po doručení informácií o zmenách uvedených údajov členov 

dozornej rady fondu. 

 


